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ԱՀՄԱՏ ՆՈՒՐԻԶԱԴԷ

Երկու Խօսք

Պատիւ Արժանաւորին
Թարգմանչաց տօնը այսօր ուզեցինք իւրայատուկ կերպով նշել:
Այսօրուայ մեր յաւելուածը Ոսկեդարի Թարգմանչաց շարժումին անդրադարձին կողքին
յատուկ ակնարկ մըն է, որ նուիրուած է թարգմանչական ժամանակակից, մեծ շարժումի որ
ստեղծեց իրանցի մտաւորական, բանաստեղծ
եւ թարգմանիչ Ահմադ Նուրիզադէն Իրանի
մէջ։ Ան ունի մեծ թիւով թարգմանութիւններ՝
հայերէնէ պարսկերէն։ Կը տիրապետէ հայերէնին, եւ աշխարհի մէջ այսօր տակաւին
ապրող միակ ոչ-հայ բանաստեղծն է, որ կը
գրէ հայերէն բանաստեղծութիւններ, եւ այդ
կ՛ընէ՝ մեծ յաջողութեամբ եւ ուրոյն կերպով:։
Նուրիզադէն ծանր հիւանդ է այսօր: Ան
մինչեւ հիմա գրեթէ անծանօթ մնացած է
յատկապէս հայկական սփիւռքներուն մէջ:
Յաւակնութիւնը չունինք Ահմատ Նուրիզադէի գործերուն նուիրուած գրական յաւելուած
մը հրատարակելու: Այսօրուանը ազնիւ ակնարկ
մըն է միայն: Այդպիսով՝ մասամբ, արժանին
կը մատուցենք մեծ հայասէրին, եւ Թարգմանչաց տօնը կը նշենք ուրիշ դիտանկիւնով:

«Խմբ.»
Ընթերցողը կրնայ հետաքրքրել Նուրիզադէի
«Պատասխան» վերնագրով բանաստեղծութիւնը,
որով կը սկսի իր հայերէն առաջին հատորը՝
«Բարեւ Ձեզ, հայեր»-ը:

Պատասխան

Ինձ հարց են տալիս
Հայերն ամէնուր,
Թէ խնջոյքներում,
Թէ՛ հանդէսներում.Ահմադ Նուրիզադեհ,
Դու, որ հայ չես ու չես ծնուել հայ,
Ապա ո՞նց գիտես զգալ մեր հոգին,
Մեր հայութիւնը.
Չէ՞ որ հայ չես ու չես ծնուել դու հայ:
Ես ստիպուած ու կիսակատակի
Մի բան ասում եմ,
Եւ ինձ փրկում եմ լուրջ պատասխանից.
Բայց այս րոպէին կ'ուզեմ մէկ ընդ միշտ,
Լուրջ ու անկատակ
Պատասխան տալ այս կրկնուող հարցին.
– Այո՛, բարեկամ, ընկեր, հարազատ,
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Հայ ժողովուրդի պարսկախօս զաւակը
Ան միակ ոչ հայ բանաստեղծն է այսօր
աշխարհի մէջ,
որ կը ստեղծագործէ հայերէն
Իրանցի մեծանուն թարգմանիչ, բանաստեղծ
ու բանասէր Ահմատ Նուրիզադէն ծնած է 1951
թուականին, Իրանի Էնզելի նաւահանգիստի
«Ղազիեան» թաղամասը: Էնզելին կը գտնուի
Իրանի հիւսիսային նահանգներէն Գիլանի
մէջ՝ Կասպից Ծովի ափին: Իր բնորոշմամբ՝
Ղազիեանը «միջազգային» քաղաք էր, ուր կը
բնակէին նաեւ հայեր: Հայերէն խօսիլ սկսած է
մանուկ հասակէն. ապա մօտ վեց ամսուան
ընթացքին հայերէն գրել-կարդալ սորված է
իրանահայ բանաստեղծուհի Արշիի մօտ (Արշալոյս
Բաբայեան): Հայերէնը կատարելագործած է Սպահանի համալսարանի Հայագիտական ամպիոնի
ժամանակի վարիչ Խաժակ Տէր Գրիգորեանի մօտ՝
մասնաւոր դասեր ստանալով: Ան իր թարգմանչական գործունէութիւնը սկսած է 1967- 68
թուականներուն:
Հայաստանի մէջ Ահմատ Նուրիզադէն կը յիշեն
որպէս «Հայ ժողովուրդի պարսկախօս զաւակ»:
Ստորեւ կը բերենք Նուրիզադէի հեղինակած
հատորները.
Հայերէնէն պարսկերէն թարգմանութիւններ.
- «Խնձորի այգին», «Անձրեւ» եւ ուրիշ 18 պատմըւածքներ՝ 15 հայ անուանի գրողներէ.
- Իրանահայ բանաստեղծ ՎԱՐԱՆԴ-ի բանաստեղծութիւններու ընտրանին.
-«Հարիւր տարի հայ բանաստեղծութիւն» կոթողային աշխատասիրութիւնը, որով ներկայացուած
է վերջին մէկ դարու 70 հայ բանաստեղծներէ
երկեր: Գիրքը ունի նախաբան՝ Հայոց պատմութեան
ու հայ ժողովուրդի մշակոյթին վերաբերեալ (148
էջ): Մեծադիր այս հատորը 1369 էջ է.
- Ակսել Բակունցի «Ցոլակ» վէպը.
- Հրաչեայ Քոչարի «Պաքուի Կոմունը».
- Եղիշէ Չարենցի երկերու ընտրանին.
- «Վաթան, վաթան» անունով հատոր մը՝
Յովհաննէս Թումանեանի բանաստեղծութիւններու
եւ պոեմաներու ընտրանին.
-Վահագն Դաւթեանի երկերու ընտրանին.
-Նարդոսի «Ամալիա» վէպը:

Իր հեղինակած հատորները.

-«Հայոց պատմութիւնն ու մշակոյթը» պարսկերէն հատորը.
-«Բարեւ Ձեզ, հայեր» հայերէն բանաստեղծութիւններու առաջին հատորը.
-«Մենութեան գիշեր եւ երազներում» հայերէն
բանաստեղծութիւններու երկրորդ հատորը.
-Պարսկերէն բանաստեղծութիւններու երկու
հատոր:

Ստացած շքանշաններ ու գնահատագիրեր

Ահմատ Նուրիզադէն մօտ 40 տարի անդադար ու
մեծ նուիրումով իրանցիներուն ներկայացուցած է

հայ ժողովուրդի մշակոյթն ու գրականութիւնը։ Ան
արժանացած է շարք մը պատուոյ գիրերու եւ
շքանշաններու: Նշելին են՝
-«Կարպիս Փափազեան» գրական պարգեւը,
Աւստրիա, 2000-ին.
-«Մովսէս Խորենացի» շքանշանը՝ Հայաստանի
ժամանակի նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի
կողմէ 2001-ին.
-Երեւանի Պետական համալսարանի պատուոյ
դոկտորականի կոչում 2001-ին.
-Հայաստանի Գրողներու միութեան «Կանթեղ»
շքանշանը 2005-ին:
Նուրիզադէի մասին յիշատակումներ ունին շատեր... ստորեւ երկու մէջբերում.

Հրաչեայ Մաթէոսեան

(Հայրենի անուանի գրող ու գրականագէտ)
«Նա հայ գրականութեան ամենամեծ թարգմանիչն է աշխարհում, ով իր երկերով ապշեցրեց հայ
ժողովրդին: Ամենայն վստահութեամբ կարող եմ
ասել, որ այսպիսի մի երեւոյթ հայ գրականութեան
պատմութեան մէջ չի եղել»:

Թորոս Թորանեան

(Սուրիահայ գրող ու գրաքննադատ)
«Նա իր ստեղծագործութիւններով հայերին
ազգային հպարտութիւն է պարգեւում, եւ մենք
պարտականութիւն ունենք գովաբանել այս մեծ
մարդու, բանաստեղծի ու հմուտ թարգմանիչի
արժանիքները, ու ցանկանալ որ իր հզօր գրիչը
միշտ բեղուն լինի»:
Ահմատ Նուրիզադէն հիւանդութեան պատճառով ներկայիս Թեհրանի «Քահրիզաք» խնամքի
կեդրոնը կը մնայ, եւ հարկադրաբար դադրեցուցած
է իր գրական գործունէութիւնը։

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
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Պարզ է, հայ չեմ ես:
Թող այսպէս ասեմ.
Ես մի գիլանցի եւ իրանցի եմ,
Կեանքը վիճակեց հայերէն գիտնալ,
Զգալ հայ հոգուն,
Եւ շատ էլ չնչին՝
Ծառայել նրա մշակոյթին
Ու գրական հոգուն:
Եւ ես եմ այսօր. Ոչ¬ հայ բանաստեղծ:
Ինձ անուանել են
Հայ ժողովրդի պարսկախօս զաւակ,
Որ արդէն գիտէ Մաշտոցի լեզուով
Հայերէն խօսել, խոկալ հայերէն,
Հայերէն խնդալ, տխրել հայերէն,
Հայի հետ նստած տօնում եմ, ցնծում,
Նրա ծէսերին յաճախ մասնակցում:
Երբ որ կարդում եմ հայոց պատմութիւն,
Այս ժողովրդի կեանքը տխրուրախ,
Ելեւէջներից նրա փոթորկոտ
Ես էլ եմ թախծում եւ ուրախանում:

Երբ որ յաղթում է ազգը չարութեան,
Ես էլ եմ զգում իմ երակներում
Յաղթականի շունչ
Ու հպարտութիւն:
Ու երբ պարտուում են,
Ես էլ եմ զոհւում հազարների հետ,
Ես էլ եմ լացում
Մայրերի լալկան, վշտահար սրտում:
Եւ ես էլ ունեմ «Ապրիլ քսանչորս»,
Այդ սարսափը մեծ:
Երբ որ լսում եմ
Սայեաթ Նովու այդ անմոռանալի սազ ու քամանչան,
Ինձ էլ է այրում
Ինձ էլ է գերում:
Ես էլ եմ սիրում Տէրեանի հետ
Այրուել սիրուց,
Եւ փափկասուն ու քնքուշ, նրբիրան
Հայ աղջիկներին գովասանք ասեմ:
Ու Չարենցի հետ ամբոխին երգեմ,
Եւ երգեմ նրա «Երկիր Նայիրի»-ն:
Թումանեանի «Անուշ»-ը փրկեմ բախտից ու մահից:
Եւ Բելլայի հետ զեփիւռ դառնամ ու սարերից

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ

Շարականներ եւ բանաստեղծութիւններ
Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ.
Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ.
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւեն:
Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ` օգնեա
ինձ, տէր:
Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս
փրկիչ մեր։
Այցելու մեր և փրկիչ, կեցո զանձինըս մեր:
*
*
*
Մեղայ Տէր, բազումողորմ Աստուած,
Մեղայ, ողորմեա:
Մեղայ Տէր, և անկանիմ առաջի Քո,
Մեղայ, ողորմեա:
Մեղայ Տէր, խոստովանիմ զյանցանս իմ,
Մեղայ, ողորմեա:
*
*
*
Ընդ առաւօտս կանխեցից՝
Յանդիման լինել քեզ,
Թագաւոր իմ և աստուած իմ:
Ընդ առաւօտս լուիցես
Ձայնի իմում, տէր.
Թագաւոր իմ և աստուած իմ:
Ես զքեզ աղաչեմ, տէր,
Նայեա յաղօթս իմ,
Թագաւոր իմ և աստուած իմ:
*
*
*
Մեղք իմ բազում են յոյժ,
Ծանր են քան զաւազ ծովու,
Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:
Բաց, Տէ՛ր, զդուռն ողորմութեան,
Որ ողբալով կարդամ առ քեզ,
Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:
Հեղ յիս զգթութիւնդ քո,
Բազմումողորմ եւ մարդասէր.
Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուած:
*
*
*
Աստուած բազումողորմ,
Խնայեա յայարածս քո,
Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:

իջնեմ:
Այո՛, իմ ծանօթ, բարեկամ իմոյ,
Սիրում եմ ես քո ազգն ու մշակոյթ,
Սիրում եմ այնքան, որքան դու սիրես:
Քանի որ ես մարդ՝ մարդուն եմ սիրում,
Եւ նրա հոգու ստեղծած վեհը:
Ու այս է հիմա՝
Ձեր այդ կրկնուող հարցին պատասխան.
Թէ սիրում եմ ես հայ ու հայերէն,
Եւ ոչ թէ չար ու մարդասպան գազան՝
Մարդանուն գազան,
Ապա հայ լինի,
Եւ թե այլ ազգի:
Քանզի տենչում եմ
Աշխարհն այս հին
Դառնայ մի մեծ ու մարդկային համերգ,
Եւ մարդը մարդու եղբայրը դառնայ,
Եւ երգեն իրար ամենապոեմը՝
Վեհ, յաւիտենական:
Այս է պատասխան.
Իմ ազի՛զ ծանօթ,
Իմ հա՛յ բարեկամ։

«ՄԱՇՏՈՑ»
Բառի Մեկնութիւնը

Աստուած բազումողորմ,
Խնայեա յայարածս քո,
Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:
Արեգակն արդարութեան,
Ծագեա ի հոգիս մեր
Զլոյս ճշմարտութեան եւ ողորմեա՛:
Տո՛ւր մեզ, տէ՛ր, զխաղաղութիւն
Եւ փրկեա ի նեղչաց մերոց,
Հոգիդ ճշմարտութեան, եւ ողորմեա՛:
*
*
*
Ի նեղութեան իմում օգնեա՛ ինձ, տէ՛ր,
Որպէս երբեմն Յովնանու, եւ ողորմեա՛:
Ի յանցանաց իմոց մաքրեա՛ զիս, տէ՛ր,
Որպէս երբեմն զմաքսաւորն, եւ ողորմեա՛:
Ի նենգաւոր շրթանց փրկեա՛ զիս, տէ՛ր,
Եւ յարենէ ապրեցո եւ ողորմեա՛:
*
*
*
Զանապական ըզհոգեւոր ըզգանձըն
Յապականացու կենցաղըս ծախեցի,
Այլ առ քեզ միայն պաղատիմ,
Բարերար փրկի'չ,
Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:
Ըզցանգ հոգւոյ իմոյ քակտեցի
Եւ եղէ անբարունակ որթ,
Այլ առ քեզ միայն պաղատիմ,
Բարերար փրկի'չ,
Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:
Ոստաքանց եղէ ես որպէս զարմաւենի
Պըտղակորոյս` որպէս ձիթենի,
Այլ առ անյիշաչար եւ անոխակալ փըրկի'չ,
Խնայեա' ի մեղուցեալ ծառայս:
*
*
*
Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց,
Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ:
Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ,
Թագաւոր խաղաղութեան, ոգնեա ինձ:
Ի խորըս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ,
Նաւապետ բարի, փրկեա զիս:

Երթալով կը զարգանայ այն մօտեցումը, որ
հայոց գիրերը, որով մենք հիմա կը կարդանք այս
տողերը, բազմահազար տարիներու պատմութիւն
ունին, ստեղծուած մեր նախնիներու բազմաթիւ
հանճարեղ սերունդներուն կողմէ:
Հին Հայքի բնակիչներու (հայերու) Աստուածատան մէջ կար ՏԻՐ աստուածը: Տիրը աստուածն էր
գիտելիքի, իմաստութեան, գիրերու, գրականութեան, կրթութեան, գիտութեան եւ արուեստի (նաեւ՝ Արամազդ հայր Աստուծոյ դպիրը): Յատկապէս
իմաստութիւն բառը շատ մեծ նշանակութիւն ունէր
այդ մշակոյթին մէջ: Իմաստութիւն բառն այնքան
կարեւոր էր, յարգուած ու պաշտուած, որ այդ
գաղափարը սրբացուած էր:
Իմաստութենէն ածանցեալ բառ է ՄԱՇՏՈՒ բառը.(Իմաստ - իմաստութիւն - իմաստու - մաշտու):
Մաշտուն նաեւ ՍՈՒՐԲ իմաստը ստացած էր:
Իմաստ(ութիւն) բառէն ծագած մէկ այլ բառ մը
շատ կարեւոր կիրառական դեր ունէր: Հայերու
(Հեթան/հեթանոսական) ծէսերու, օրհնութիւններու,
ձօներու եւ աղօթքներու գիրքը կը կոչուէր ՄԱՇՏՈՑ,
որ բառացիօրէն կը նշանակէ ե՛ւ իմաստոց (իմաստութիւններ պարունակող գիրք), ե՛ւ սրբութիւն:
Ու պատահական չէ, որ մեսրոպատառ առաջին
նախադասութիւնն է՝
«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ,
Իմանալ զբանս հանճարոյ»։
Քաղեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սահակ Պարթեւ
Թարգմանչաց նուիրուած «Զարթօնք»ի «Շիրակ»
մեր այս յաւելուածին մէջ մեր ընթերցողներուն
տրամադրութեան տակ կը դնենք Մեսրոպ
Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի վեց արձաններ,
որոնք ո՛չ անպայման այնքան ծանօթ են, որքան
Մատենադարանի մուտքին մօտ զետեղուած
հսկաները: Հանրաճանաչ է Մաշտոցի գերեզմանը
Օշականի մէջ եւ Մաշտոցի անուան եկեղեցին
դարձեալ Օշականի մէջ: Այս պատճառով անոնք
այստեղ չենք ներառած:
Մաշտոցի մասին կայ նաեւ գեղանկարչութիւն
որուն մասին յաջորդիւ կ՛անդրադառնանք։
Հետեւեալները այդ ո՛չ այնքան ծանօթ արձաններու նկարներն են համապատասխան կարճ
բացատրութիւնով։

Մաշտոցի արձանը Բիւրականի մէջ

Մեսրոպ Մաշտոցի արձանը Օշականի մէջ

Մաշտոցի արձանը Ախալքալաքի մէջ

Մաշտոցի արձանը «Երուանդ Քոչար» թանգարանին մէջ

Մեսրոպ Մաշտոցի մետաղեայ քանդակ
(Յովհաննէս Շարամբէյեանի անուան
Ժողովրդական ստեղծագործական կեդրոնին մէջ)

Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի արձանը Երեւան Պետական Համալսարանի մուտքին
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Թարգմանչաց Տօնին Առիթով
Սուրբ Թարգմանչաց Տօնի նշանակութիւնը
Սուրբ Թարգմանչաց տօնը (ամբողջական
անուանումը՝ Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն
մերոց), հայ ժողովրդի ազգային-եկեղեցական
տօներից է, որ նշւում է ամէն տարուայ Հոկտեմբեր
ամսին՝ Ս. Խաչ տօնի չորրորդ կիրակիին յաջորդող
շաբաթ օրը։ Խորհրդանշում է հայոց գրերի գիւտը՝
Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի միջոցով, Աստուածաշնչի
հայերէն առաջին թարգմանութիւնը, թարգմանչաց
շարժումն ու հայ դպրութեան սկիզբը:
Տօնւում է հայ գրերի գիւտարար՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, թարգմանիչների ու Մաշտոցի աւագ ու
կրտսեր աշակերտների՝ Եղիշէի, Մովսէս Խորենացու, Դաւիթ Անյաղթի, ինչպէս նաեւ Գրիգոր Նարեկացու եւ Ներսէս Շնորհալու յիշատակը։
Հայերէն առաջին թարգմանական գրականութիւնը եղել է Աստուածաշունչը։ Թարգմանութիւնը
կատարուել է յունարէնից ու ասորերենից: Դա
ճանաչուած է որպէս «Թագուհի թարգմանչաց»։
Թարգմանչաց շարժումը ծաւալուել է հայ գրերի
գիւտից անմիջապէս յետոյ՝ 405 թուականին։ Այն
նպատակ ունէր թօթափել երկիրը յունական եւ
ասորական ազդեցութիւնից, հիմնել հայկական
դպրոցներ, թարգմանել հիմնական հոգեւոր եւ
աշխարհիկ գրականութիւնը, հայկականացնել եկեղեցական ծէսերն ու հիմնել ինքնուրոյն հայալեզու
դպրութիւն։ Ծայր առած շարժումը հետապնդում էր
նաև որոշ պետական շահեր. հայոց գրերի ստեղծմամբ Արշակունիների թուլացած գահի պաշտօնական գրագրութիւնը յունարէնից եւ ասորերէնից
պէտք է անցնէր հայերէնի, իսկ հայալեզու դպրոցն
ու գրականութիւնը հայալեզու եկեղեցու միջոցով
պէտք է նեցուկ դառնային հայոց պետականութեան
ու ժողովրդի ինքնութեան պահպանմանը։ Հարկ է
նշել, որ բոլոր գործողութիւնները ղեկավարւում էին
եկեղեցական եւ հոգեւոր այրերի կողմից՝ արքայ
Վռամշապուհի անմիջական օժանդակութեամբ։
Հայ գրերի գիւտից մինչև 440-ական թուականները ասորերէնից եւ յունարէնից թարգմանուել են
մեծ քանակութեամբ գործեր։ Ողջ թարգմանական
գրականութիւնը հիմքեր է ստեղծել հայ ինքնուրոյն՝
մեկնողական, աստուածաբան-դաւանական, իմաստասիրական, պատմական եւ այլաբնոյթ գրականութեան ստեղծման համար: Թարգմանչաց շարժման աւանդոյթները շարունակուել են նաեւ
յետագայ դարերում: Իր սկզբնաւորումից ի վեր, դա
խթանել է լուսաւորականութեան, կրթութեան, գիտութեան, լեզուաշինութեան եւ նոր գաղափարների
զարգացումը։

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ
Հայկական տառերի գիւտարար եւ հայ ինքնուրոյն ու թարգմանական գրականութեան սկզբնաւորող Մեսրոպ Մաշտոցը ծնուել է 361 կամ 362
թուականին, Տարօնի Հացեկաց գիւղում: Մահը՝
Փետրուարի 17, 440 թ., Վաղարշապատում (Էջմիածին): Թաղուած է Օշականում: Մեսրոպ Մաշտոցի
պատմական առաքելութիւնը կարեւորագոյն դեր
ունեցաւ հայ ազգի ազգային ինքնութեան յետագայ
պահպանման համար: Համաձայն գերակշռող
գիտական տեսակէտների վրացերէն և աղուաներէն
այբուբենների ստեղծողը Մաշտոցն է։

Մեսրոպ Մաշտոցը ազնուական Վարդանի
որդին էր: Հայաստանում ստացել է յունական
կրթութիւն։ Տիրապետում էր յունարէնին, պարսկերէնին, ասորերէնին, վրացերէնին: Սկզբնական
շրջանում անցել է ծառայութեան հայոց Խոսրով Դ
թագաւորի արքունիքում, եղել է զինուորական,
ապա՝ պալատական գրագիր։ Մօտ 395/ 396-ին
դարձել է հոգեւորական:
404 թուականին Վռամշապուհ արքայի եւ Սահակ Պարթեւ կաթողիկոսի հրահանգով անձամբ
մեկնել է Միջագետք, հանդիպել Դանիէլ եպիսկոպոսին, որի մօտ գտել է հայկական նշանագրեր:
404-406 թթ. Եդեսիայում աւարտել է հայոց գրերի
ստեղծումը։ Եղել է հայերէնի առաջին ուսուցչապետը: Հայկական դպրոցներ է բացել Հայաստանի
բիւզանդահպատակ ու պարսկահպատակ գաւառներում: Նրա ջանքերով սկիզբ է դրւում Թարգմանչաց Շարժմանը: Կեանքի վերջին տարիներին գրել
է հոգեւոր շարականներ, կրօնա-փիլիսոփայական
երկեր։
Հայ գրերի ստեղծումը
Հայոց գրերի ստեղծման վերաբերեալ առկայ են
բաւականին հակասական կարծիքներ՝ չնայած
հիմնականում գերակշռում է դասական մօտեցումը,
ինչը ենթադրում է, որ Մեսրոպ Մաշտոցը հանդիսանում է հայերէն այբուբենի ստեղծողը։ Հետաքըրքիր եւ զարգացող մօտեցում է նաև այն, որ
Մաշտոցը ոչ թէ ստեղծել է հայոց այբուբենը, այլ
վերականգնել այն։
Արքունիքում պաշտօնավարելիս եւ յետոյ,
Մաշտոցը կանխազգացել էր հայկական ինքնուրոյն
պետութեան մօտալուտ անկումը։ Մաշտոցի համար
հայ դպրութեան հրատապ ստեղծումն ունէր
կարեւոր նպատակ.
1. հայացնել քրիստոնէական գրքերը. քարոզչութիւնն ու արարողութիւնները կատարել հայերէն,
2. ստեղծել ու զարգացնել մայրենի լեզուով
գրականութիւն,
3. հայութիւնը փրկել ձուլումից, եւ դա ապահովել յետագայի համար,
4. ամրացնել երկրի քաղաքականապէս երկու
մասի բաժանուած հատուածների հոգեւոր, լեզուական եւ մշակութային միասնութիւնը, որը քաղաքական միասնութեան հիմք պիտի դառնար՝ երկրի
պետական անկախութիւնը վերականգնելու հնարաւորության դէպքում։
Մաշտոցի համար պարզւում է, որ դանիէլեան
նշանագրերը ժամանակի հայերէնն արտայայտելու
համար անբաւարար են ու անյարմար՝ լեզուի
վանկարկման ու ուսուցման տեսակէտից. այդ
նշանագրերը բաւական չէին հայերէն լեզուի
սիզոբաները-կապերն ամբողջութեամբ արտայայտելու համար։ Դանիէլեան նշանագրերի մասին
բանասէրները հակադիր ենթադրութիւններ են
արել։ Բացառուած չէ, որ դրանցով ինչ որ ժամանակ
գրուել է հայերէն, իսկ Մաշտոցի օրօք դրանք չեն
բաւարարել հայերէն դասաւանդելու եւ հայոց
դպրութիւն ստեղծելու համար։
Մաշտոցը 405-ին ստեղծում է հայերէնի հնչիւնական համակարգը ճշգրտօրէն արտայայտող,
ուսուցանելու, թարգմանելու եւ դպրություն ստեղծելու նպատակին լիովին յարմար նշանագրեր:

ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՕՀԱՆ ԳԻՒԹԵՆԲԵՐԳ
(1398 – 1468)

Գերմանացի դարբին, ոսկերիչ եւ գիւտարար
Եօհան Գիւթենբերգն էր, որ 15-րդ դարի կէսերին
ստեղծեց ժամանակակից գրքի տպագրության
թեքնիքը, այդպիսով հիմք դրեց տպագրական
յեղափոխութեանը Եւրոպայում: Դա համարւում է
արդի ժամանակի կարեւորագոյն նուաճումներից
մէկը: 1445 թուականին Գյութենբերգը հրատարակեց առաջին տպագիր գիրքը: Դրանից յետոյ
գրատպութիւնը Եւրոպայում սկսեց արագօրէն
տարածուել: Նրա գիւտից կէս դար անց, Եւրոպայի
քաղաքներում գործում էին 1100 տպարան: Գրադարանների գրադարակները լցւում էին եւրոպական բոլոր լեզուներով տարբեր բնագաւառների
գրքերով: Բացի դրանից, գրքերի գինը այլեւս
այնքան թանկ չէր, որքան ձեռագիր գրքերինը:

Հայ գրքի տպագրութիւնը

Յակոբ Մեղապարտ
(15 – 16 դարեր) Հայերէն առաջին
գրատպիչը

Հայ տպագրական արուեստի սկզբնաւորողն ու
հիմնադիրը Յակոբ Մեղապարտն է (Ջուղայեցի/
Երեւանցի):
Վենետիկում պատուիրել է ձուլածոյ տառեր,
զարդագրեր եւ 1512-1513 թուականներին հրատարակել հայատառ 6 գիրք: Այնուհետ, հայ տպագ-
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րութեան արուեստը համեմատաբար արագ տարածւում է աշխարհի տարբեր երկրների հայաշատ
քաղաքներում:

Հայերէն տպագիր առաջին թերթը՝
«Ազդարար»ը

(Հոկտեմբերի 14-ին, 1794)
Հայ ժողովրդի ազգային-քաղաքական
աստանդական ճակատագիրը
խորհրդանշելով՝
հայկական առաջին տպագիր թերթը
լոյս չտեսաւ հայրենի հողի վրայ

«Ազդարար»ը հրատարակուեց Հնդկաստանի
հարաւային Մադրաս քաղաքում, ուր հայ գաղութ

գոյութիւն ունէր եւ ուր Յարութիւն քահանայ Շմաւոնեան անունով արժանաւոր հովիւը լծուած էր
ազգային-հասարակական աշխոյժ գործունէութեան:
Մադրասը վաճառականական եւ մշակութային
կենտրոն, նավահանգիստ-քաղաք էր՝ միջազգային
կարեւոր նշանակութեամբ: Հայերն այնտեղ հաստատուել էին 16-րդ դարից: 1547 թուականին արդէն,
Մադրասի մէջ գործում էր հայկական առաջին
եկեղեցին: Իսկ 1772 թուականին հիմնուեց Ս.
Աստուածածին եկեղեցին, որ աշխատում է մինչեւ
մեր օրերը:
1770-ականները ազգային-հասարակական ծաղկումի եւ հայ ազատագրական շարժման բուռն
շրջան եղաւ Մադրասի հայութեան համար: Հայաստանի անկախ պետականութեան վերականգնման
առաջին դրօշակիրներից Յովսէփ Էմինի քարոզչութիւնը հասել էր Հնդկաստան եւ վարակել Մադրասի հայ երիտասարներին։ Մադրասի հայութեան
զարթօնքի մէջ մեծ ներդրում ունեցաւ յատկապէս
հայկական առաջին տպարանի հիմնադրութիւնը
1772 թուականին, Շահամիր Շահամիրեանի միջոցով, որ նաև ձեռնարկեց ժամանակի հայ հեղինակների գործերի տպագրութեան:
Յարութիւն աւագ քահանա Շմաւոնեանը Մադրաս ուղարկուեց 1785 թուականին, իբրեւ ծխատէր
քահանայ: Նա ծնուել էր 1750 թուականին, Իրանի
Շիրազ քաղաքում: Ծննդավայրի դպրոցը աւարտելուց յետոյ, միացել էր Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափըրկչեան վանքի միաբանութեան: Իր ժամանակը
նուիրել է ինքնազարգացման. սովորել էր պարսկերէն եւ արաբերէն. հմտացած էր գրականութեան,
փիլիսոփայութեան եւ աստուածաբանութեան մէջ:
Նաեւ՝ արհեստներ գիտէր: Նա՝ այս բոլորով
զինուած, Մադրասում տէր կանգնեց իր հօտի հաւաքական եւ հոգե-մտաւոր կեանքին, արհեստներ
տարածեց, ու յատկապէս երիտասարդ սերնդի
ազգային-ազատագրական
ապրումներին
եւ
ոգևորութեանը թափ տուեց: 1789 թուականին իր
հերթին հիմնեց տպարան, որպէսզի հայ հոգեմըտաւոր հարստութիւնը մատչելի դարձնի թէ՛

ՏԱՂ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻՆ
Քեզ, Հայ Լեզո՛ւ, կը սիրեմ մըրգաստանի մը նըման...
Մեր Անցեալին թանձրախիտ ստուերներուն մէջ կարծես
Մէյ մէկ պըտուղ՝ քու բոլոր բառերդ ինծի կ՚երեւան,
Որոնց մէջէն կը քալեմ ու կը քաղե՜մ զանոնք ես...:
Մրգաստանի մը նըման կը սիրեմ քեզ, Հայ Լեզո՛ւ...
Մեր հայրենի պալատէն, պարտէզներէն մընացորդ՝
Դալարագեղ դուն պուրա՜կ, որ դիմացար դարերու
Եւ կը մընաս միշտ առոյգ, հին աւիշով կենսայորդ...:
Ծառերուդ մէջ հովանուտ կ՚երթամ խինդով մ՚անսահման,
Արմատներուդ, ճիւղերուդ վրայ նայելով հիացիկ,
Զարմանալով թէ ի՛նչպէս դուն մընացիր՝ երբ սաստիկ
Քամին քու շուրջըդ փըչեց եւ տապալեց ամէն բան...:
Մէյ մէկ պըտուղ գոյնըզգոյն՝ բոլոր բառե՛րըդ ահա,
Հիւթե՜ղ բառերըդ՝ զոր որքա՜ն հասունցուցին արեւներ,
Բառե՛րըդ որքան այս պահուս շըրթանցըս վրայ եմ բռներ,
Բառերըդ որ քիմքըս կ՚օծեն եւ կ՚սփոփե՜ն սիրտս հիմա...:
Վահան Թէքէեան

Մադրասի հայութեան եւ թէ հայ վաճառականների
միջոցով՝ աշխարհասփիւռ հայ ժողովրդին:
Յարութիւն քահանայ Շմաւոնեանի անունը
յաւերժացաւ հայ ժողովրդի պատմութեան մէջ, երբ
1794-ի Հոկտեմբեր 14-ին լոյս ընծայեց հայկական
առաջին տպագիր թերթը՝ «Ազդարար»ը: «Ազդարար»ը 18 համար ունեցաւ: Թերթը ամփոփ
լրատւութիւնը կատարեց հնդկահայ եւ, մանաւա՛նդ,
Մադրասի հայ կեանքից։ Օտար տիրապետութեան
լուծը թօթափելու գաղափարական դրօշը բարձրացրեց՝ շեշտը դնելով քրիստոնեայ աշխարհի,
յատկապէս Ռուսաստանի օգնութեանն ապաւինելու
ուղղութեան վրայ: Իբրեւ այդպիսին՝ «Ազդարար»ը
հանդիսացաւ 19-րդ դարասկիզբի հայկական
ազգային զարթօնքի առաջին ծիծեռնակներից
մէկը:

Այս բաժնի համար
աղբյուր է ծառայել «Ն.»ի գրությունը,
Իրանի Ալիք օրաթերթ

Մէջբերումներ «Ազդարար»ից,-

«Պէտք է միանալ, արիանալ ու առաջանալ. որտեղ սրանք կան, անկասկած այնտեղ կայ «ազատութիւն, փառք, պատիւ եւ ամենայն ցանկալիք
կենաց»:
«Ի զուր է յուսալը, թէ հրաշքով կարելի է փրկուել:
Ովքեր ոտքի են կանգնել, արիութիւնն է այն արել»:
«Արդ, դուք, հայոց երիտասարդներ, իմացէք,
աշխարհիս երեսին ամէն արիութիւն երիտասարդների գործն է եղել, ամէն յաղթանակ երիտասարդներն են վայելել»:
«Յոյժ հարկաւոր է մեզ ուսումը»:
«Նախ ուսումնատուն, եւ ապա վայելչութիւն»:
«Բարոյական այլանդակութիւնը կաթուածահար
է անում հայերին»:
«Կուտակուած հայկական կապիտալի խնայողութիւն ու ազգօգուտ գործադրութիւն՝ ազգի բարոյական վերակրթութիւն «ուսումնատների» միջոցաւ»:
Քաղեց՝ Ռ. Օ.
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Գրականութիւն Եւ Արուեստ
Շուբերթի Սերենադին

Այդ նայուածքով մի՜ նայիր խնդրեմ
Այդ տաքութիւնը մի՛ փոխանցիր, սիրելիս
Քանզի ամառն է մտնում հոգիս իր բոլոր գոյներով
Իսկ ես՝ կարօտն ունեմ ամրան երգերի
Այն երգերին՝ որոնք բնապատկերդ էին գծում
Եւ երկա՜ր քանդակում աչքերը քո լուռ
Բայց խօսուն՝ ինչպէս արուեստագէտը կը նայէր
Հրաշքից դուրս բխած, իր նորակերտ զաւկին
Յիշո՞ւմ ես երբ երկուսս լճի ափին
Ակնավճիտ, անբիծ եւ մաքո՜ւր
Նայում էինք ներքեւ, մեր արտացոլքը տեսնում նրա մէջ
Միթէ՞ այդ պահին, հոգիներն էլ էին մեր այդքա՜ն պարզ ու բիւրեղեայ
Իսկ յիշո՞ւմ ես երբ հովու Էներգիայի տակ
Սլանում էինք անտառի խորքում թէ բաց երկնքում
Այդ մեր անհոգ ու թեթեւ հոգինե՞րն էին արդեօք
Որ վերջում կորցրեցին միմեանց՝ նոյն այդ քամու հրահանգով
Մթնել, խաւարե՜լ էր յուզաշխարհը մեր
Իսկ ես՝ դուրս եկած այդ հեքիաթից
Էլ գրելու բան չունէի... գրիչս՝ մի խանգարուած ժամացոյց
Կանգնել էր ստեղծագործելուց...
Ասում են՝ նոյնիսկ կանգնած ժամացոյցն է
Օրը երկու անգամ ճի՛շդը ցոյց տալիս
Ուրեմն ես քեզ երկու անգամ կը յիշեմ
Առաւօտեան՝ երբ քամին ինձ արթնացնի քնից
Եւ Երեկոյեան...
Երբ բոլոր լոյսերն աշխարհի մարուե՜ն...յանգե՜ն...

ՄԱՆԷ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ

Իմ Ամենահոգեհարազատ Բանաստեղծի
Մահուան 46րդ Տարելիցին
Մի համեստ գիւղում
Ուր չկար տխրութիւն
Ուր փոքրերն էին վազում
Եւ մեծերը ծիծաղում
Մի Անսովոր վարդ էր աճում
Վարդն այս տարբերուող
Օրէցօր էր ծաղկում,
Գիւղացիներին ծաղկեցնելով
Միտք ու խելք էր բաշխում
Ով այցելէր գիւղն այդ դիւթիչ
Աչքերն էր յառում վարդին հմայիչ
Ականջ դնում խօսքերին հրապուրիչ
Սիրտը լցնում սիրով վարակիչ
Եւ խոհեմ դառնում կեանքի դասերից

Քաջարի Որդիս
Մռայլ ձմեռ է, ցուրտ քամի,
Որդիս գնում է ծառայի,
Նա պաշտպանն է հզօր ազգի
Եւ մարտիկը հայ սահմանի:
Զգոյշ եղէ՛ք, խիզա՛խ տղերք,
Թուրքի աչքը սոսկ չընկնէ՛ք:
Մի՛ մարի յոյսն հայու Աստուած,
Տուն բե՛ր նրանց հպարտ յաղթած...
Երբ մօտեցաւ դաժան պահը,
Հրաժեշտի անշէջ ցաւը,
Ամպերն էին յո՛րդ արտասուում,

Մի օր վարդից ժայթքեց մի փայլք
Ժողովուրդը կազմեց մեծ շրջանակ
Եւ նրա մէջ տեսնելով մի սեւ ակ
Անունը դրեց Պարոյր Սեւակ
Երբ ձմեռը մտաւ գիւղ
Բաց չթողեց ոչ մի ճիւղ
Հարուածեց Սեւակի վերջի թերթիկին
Ծաղիկն անզօր ընկաւ յատակին...
Սուգը յայտնուեց բոլորի երդիքին
Եւ ահա ուժեղ լոյս երեւաց
Նոյն այդ փայլքը, հիմա լայնացած
Իմաստութեան աղբիւր` անմահացած
Շունչ է տալիս հոգիներին մեր քարացած
Մինչ այսօրս, քառասուն վեց տարի անց
ՄԱՆԷ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ
Ինձ պէս, վիշտը չէին տանում:
Այնժամ որդիս հոգիս մեղմեց
Ու անվեհե՛ր նա ինձ ասեց.
-Մա՛մ ջան, հաստա՛տ ես գալու եմ,
Որ քեզ դարձեալ ուժգին գրկեմ:
Պէտք է փրկենք մենք Մասիսը,
Տժգո՜յն է, տե՛ս, հայրենիքը:
Խոստացի՛ր, որ չես տառապի,
Թախծոտ սրտով ինձ չես օգնի...
Քո ժպիտո՛վ պիտի կռուեմ.
Զինուոր որդուդ սպասում են:
Ւ՜նչ թէ՜ժ մարտեր են ընթանում,
Եղբայրներս էլ են կռուում:
Պիտի ետ գանք տուն, հաւատա՛,
Չմոռանա՛ս, միշտ ժպտա՛, Մա՜մ..
ՍԱՐԻՆ ԱՐԱՊԱՂԵԱՆ

Ազնաւուրի յիշատակին

Թուայնական Նկարչութիւն - Գործ՝ Վարդան Թաշճեանի
Զինուորիս
Ու երկու ժայռերի պոռթկումի տակից
Քո ջինջ գեղանկարը յայտնուեց,
Որը նայում էր դէպի լուսին՝
Լուռ, հաստա՛տ, բայց յուզի՜չ աչքերով
Քո բազմատենչ նայուածքն անմեղ
Խեղդում էր իմ ողջ հոգին...
Ա՜խ, խաղաղութիւնն ի՞նչ մի բան էր,
Որ չարժանացաւ մարդկային վաստակին...
Լո՛ւռ էիր դու ինչպէս լողորդն ովկիանոսում՝
Ով կորել էր ալիքների մէջ խեղդիչ,
Ու չէր տեսնում ետ դարձի ճամբան՝
Լոկ անմռունչ պայքա՛րն էր ցանկալի
Ժպտա՜, գոռացի յանկարծ անդունդից
Ու արձագանգն իմ աստիճանաբար՝
Թէ կաթիլ առ կաթիլ,
Բարձրացաւ, հասաւ քո սրտի խորքին
Մխրճուելով վշտիդ ասեղի նման
Ժպտա՛, Զինուո՛ր իմ, Ժպտա՜...
Ո՛վ Աստուած, դու ամենակալ
Փոխի՛ր հոգեւոր աշխարհը մարդուս
Թող բարին ու լաւը պարանուեն նրա բոլորտիք՝
Ինչպէս մեր մոլորակն է պտտուում արեւի շուրջ

Կամաց-կամաց այդ ծանրալուրջ դէմքի վրայ
Յայտնուեց կամարաձեւ ժպիտը թախծոտ
Ու անխօս շուրթերիցդ ես
Կարդացի անտես բայց ծանր տողերը քո,
Որ մտքո՛ւմդ էիր գրել սիրելիիդ
Խօլ՝ դրան շեմին բաժանման...
Նոյն պոռթկումն էր ժայռերի
Որ քիչ անց լսուեց ամբողջ անտառում,
Ու քո պատկե՛րը, ա՜խ այդ պատկերը
Սկսեց անհետանալ շոքիի նման
Գնացել էր Զինուորն իմ հերոս
Գնացե՛լ էր անվերադարձ...
Մութ փապուղիի վերջում նա
Լո՜յսն էր գտել անմահական
Չկար եւ ո՛չ մէկ ոտնաքայլի ձայն,
Հեռուից մենակ կրակոցներն էին լսուում...
Կը փոխանցեմ երկտողը քո հարազատներին,
Իսկ ցաւդ՝ համա՛յն աշխարհին.
Խոստանո՜ւմ եմ...
Տօնդ Շնորհաւոր
ՄԱՆԷ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ
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